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تقرير مجلس إدارة رشكة كريديت سويس العربية السعودية للعام الما يل 2021
يس مجلس إدارة كريديت سويس العربية السعودية أن يقدم تقريره السنوي عن ال رسكة و أنشطتها الرئيسية ونتائج
التدقيق الداخ يل و المؤ رشات المالية مبينة أداءها خالل العام الما يل  ،2021فضًل عن اس رباتيجية األعمال ،كما
ه ر يف  31ديسمرب .2021
يتضمن التقرير الحسابات المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير المراجع الخار يرج للعام المنت ي
م
د .وليد سليمان أبان ي
رئيس مجلس اإلدارة
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 1نظرة عامة عل كريديت سويس العربية السعودية
ر
ه رشكة مساهمة مغلقة ( رشكة شخص واحد) مسجلة ر يف المملكة
كريديت سويس العربية السعودية ("السكة ") ي
العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  1010228645بتاري خ  1صفر 1428ـه (الموافق  19فرباير .)2007
ت قدم كريديت سويس العربية السعودية العديد من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية االحتياجات االستثمارية
والمالية للعمالء بناء عل لوائح هيئة السوق المالية .يشمل ذلك ما ييل:
-1
-2

-3
-4
-5

التعامل
اإلدارة
 إدارة الصناديق االستثمارية إدارة االستثماراتال ربتيب
المشورة
الحفظ

حصلت كريديت سويس العربية السعودية عل رخصة هيئة السوق المالية رقم  08104-37وموافقتها لبدء أعمالها
ي الجدول أدناه رأس مال ال رسكة و المساهم ر
رف  20أ كتوبر  ،2008كم يب ر
ي:
ي
 31ديسم رب 2020

 31ديسم رب 2021
النسبة
كريديت سويس
ج
ايه ر ي

%100

 1يناير 2019

عدد األسهم

النسبة

عدد األسهم

النسبة

عدد األسهم

73750000

%100

73750000

%100

73750000
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 2كلمة مجلس اإلدارة
تكلل العام الما يل  2021بالنجاح ،حيث أنهت رشكة كريديت سويس العربية السعودية العام بتحقيق أرباح للمرة األول
منذ إنشائها .كما حققت ال رسكة تقد ًما ملمو ًسا عل صعيد تنفيذ خطة عملها السنوية ،وال تزال تواصل التقدم نحو
تنفيذ اس رباتيجيتها طويلة األجل ال ر يت تهدف إل التوسع ر يف مجال إدارة ال ربوات و أسواق المال ر يف المملكة العربية
ي والدولي ر
السعودية ،من خالل دعم عمالئها المحلي ر
ي ،كما أطلقت ال رسكة عدة مبادرات إضافية مهمة ر يف عام 2021
لتعزيز قدراتها ر يف إدارة ال ربوات والوساطة و ال ر يت ستسهم بدورها ر يف تحقيق اس رباتيجيتها ر يف المملكة.
ً
ً
يظل نشاط إدارة ال ربوات ركنا أساسيا ر يف اس رباتيجية ال رسكة ،إذ تهدف كريديت سويس العربية السعودية إل االستفادة
من خربة بنك كريديت سويس العالمية ر يف إدارة ال ربوات ،واستغالل خرباتنا وقدراتنا الدولية لصالح عمالئنا ر يف المملكة.
و ر يف عام  ،2021تحول فريق إدارة ال ربوات إل تقديم االستشارات و الخدمات االستثمارية حيث تضم اإلدارة مدراء
محافظ مؤهل ر
ي لتقديم أفضل الحلول االستثمارية لعمالئنا من األفراد وال رسكات ،كما شهدت مستويات األنشطة
واإليرادات خالل العام انتعا ًشا كب ًبا مقارنة بعام  ،2020و الموضح ر يف القسم  3من هذا التقرير.
نجحت ال رسكة خالل العام  2019رف إعادة إطالق خدمات الوساطة ملبية احتياجات المستثمرين األجانب المؤهل ر
ي
ي
ر
وعمالء اتفاقيات المبادلة ،وال ر يت نمت بصورة متسارعة خالل عامها الثا ين  2021عل صعيد الحصة السوقية
واإليرادات عل ٍحد سواء ،كما حرصت اإلدارة عل تنفيذ مبادرات متعددة لتوسيع قاعدة العمالء وزيادة اإليرادات
بوتبة ثابتة ،حيث حققت المشاري ع المنفذة خالل العام نتائج إيجابية وقدمت قدرات متم ربة لل رسكة مقارنة
ي ،ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات الجاري تنفيذها حالي ًا إل تحقيق التوازن رف أداء األعمال وتحس ر
بالمنافس ر
ي
ي
مستوى األداء خالل العام الما يل .2022
ً
شهد العام  2021انتعاشا قو ًيا عل صعيد الخدمات المرصفية االستثمارية مع تحسن ملموس ر يف السوق تزامن مع
انحسار القيود ال ر يت فرضتها جائحة كوفيد 19-العالمية ،حيث عمل فريق الخدمات المرصفية االستثمارية عل تنفيذ
صفقات متعددة ،ونجح رف عقد صفقات جديدة ،و يدرس حالي ًا فرص متعددة .إن مجلس اإلدارة عل يق ر
ي من
ي
ر
اإلمكانات المتوفرة لل رسكة لتحقيق نمو مستقب يل يف مجال الخدمات المرصفية االستثمارية وامتالك حصة سوقية،
وذلك باالستفادة من القدرات العالمية لمجموعة كريديت سويس.
كما استمر نموذج الحوكمة والرقابة لدى ال رسكة بالعمل بفعالية عل الرغم من التحديات ال ر يت فرضتها الجائحة،
وتماش ًيا مع النهج السي ع والفعال لمجموعة كريديت سويس ر يف التعامل مع التحديات المرتبطة بالجائحة ،استمرت
ال رسكة ر يف تطبيق جميع الضوابط واالجراءات لضمان استمرارية األعمال ،ال سيما صحة موظفيها وسالمتهم ،ويشمل
رر
ر
ع ر يف مقر العمل واالل ر ربام
ذلك عل سبيل المثال :العمل عن بعد (من المبل) للموظفي والحفاظ عل التباعد االجتما ي
بالمعايب المفروضة من قبل وزارة الصحة وإدارة الحاالت واجراءات تتبع المخالط ر
ي ،ويجدر بالذكر أننا لم نتهاون ريف
اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بجودة األعمال وضوابط حوكمتها ،فضل عن تحسينها للتعامل مع بعض الظروف الخاصة
مثل العمل عن بعد (من الم ر ربل) ،حيث لم تشهد ال رسكة حاالت انقطاع ر يف االعمال ،و استمرت عمليات تقنية
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المعلومات والمرافق األساسية ريف العمل حسب المتوقع ،و واصلت جميع لجان الحوكمة العمل بصورة اعتيادية مع
ي المعني ر
حضور المشارك ر
ي اجتماعاتها بحسب المعايب الدولية لمجموعة كريديت سويس.
رغم ما حققناه من تقدم وإنجازات خالل عام  ،2021نع ر ربم تحقيق التقدم والنمو ر يف كل مجال من مجاالت أعمالنا
خالل العام المقبل ،وبفضل ما نقدمه من خدمات ومنتجات للمستثمرين السعودي ر
ي واألجانب ،تسع كريديت
سويس العربية السعودية للمشاركة ر يف تطوير األسواق المالية ر يف المملكة ،ك رسيك يح رظ بالثقة ر يف إطار تحقيق رؤية
المملكة .2030

 3األنشطة الرئيسية واس رباتيجية األعمال
 1-3إدارة ال ربوات
تقدم إدارة ال ربوات خدماتها للعمالء من األفراد وال رسكات حيث يقوم فريق إدارة ال ربوات بتقديم خدمات استشارية
بشكل متوافق مع الرؤية االستثمارية لبنك كريديت سويس تشمل توصيات وخطط استثمارية متناسبة مع قدرات
العمالء من حيث معدل المخاطر المقبول وقدرتهم المالية.
توفر ال رسكة لعمالئها ما يزيد عن  85منت ًجا استثما ًريا مسجًل لدى هيئة السوق المالية ،تشمل األوراق المالية وصناديق
َّ
االستثمار ال ر يت يديرها كريديت سويس وأطراف أخرى .وقد مثلت إضافة خدمة المحافظ المدارة بنهاية عام 2020
ً
ً
إنجازا مه ًما حيث نسع حاليا ال زيادة عرض المنتجات و الخدمات المالئمة الحتياجات السوق المح يل ،وهو الهدف
الذي يتم إطالق العديد من المبادرات لتحقيقه.
تحولت ادارة ال ربوات إل تقديم االستشارات و الخدمات االستثمارية حيث تضم فري ًقا من مدراء المحافظ المؤهل ر
ي
لتقديم أفضل الحلول االستثمارية وتعزيز القيمة ال ر يت يحصل عليها العمالء ،و بلغت األصول تحت اإلدارة والحفظ
 3.49مليار ريال سعودي ر يف  31ديسمرب .2021
تمثل زيادة قاعدة العمالء و تحس ر
ي عرض المنتجات و الخدمات ،مرتكزات اس رباتيجية ادارة ال ربوات و تستهدف
زيادة قيمة االصول تحت االدارة و الحفظ.
 2-3إدارة األصول
تشمل اس رباتيجية إدارة األصول توزي ع خدماتنا – صناديق االستثمار – عل عمالئنا وزيادة حجم األصول تحت
اإلدارة،حيث ساهمت خدمة المحافظ المدارة ر يف نمو هذا النشاط ومن المتوقع إجراء صفقات كربى مع العمالء من
ال رسكات ر يف المستقبل ر يف إطار القروض المقدمة من كريديت سويس – فرع الرياض.
ر
ر
م لضمان
كما يواصل فريق إدارة األصول لدى السكة العمل عن قرب مع فريق إدارة البوات عل الصعيد اإلقلي ي
تحقيق تلك األهداف.
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 3-3الخدمات المرصفية االستثمارية
ً
شهدت األنشطة المرصفية االستثمارية انتعاشا قو ًيا نتيجة للتحسن العام ر يف ظروف العمل واتجاهات السوق مما أدى
إل عقد العديد من الصفقات داخل المملكة ،تخطط اإلدارة لتعزيز فريق المرصفية االستثمارية و مواصلة التعاون مع
المختص ر
ي لدى مجموعة كريديت سويس لتقديم حلول مصممة خصي ًصا للعمالء ر يف المملكة
تهدف كريديت سويس العربية السعودية لمواصلة اإلسهام بفعالية نحو التوسع ر يف أسواق المال ر يف المملكة ضمن
اس رباتيجية كريديت سويس اإلقليمية ألنشطة الخدمات المرصفية االستثمارية ال ر يت تركز بصورة خاصة عل المملكة.
 4-3خدمات الوساطة
تركز أنشطة الوساطة عل إثراء القدرات التنفيذية والمعرفة السوقية لخدمة المستثمرين األجانب المؤهل ر
ي
والمؤسسات االستثمارية ،فضًل عن دعم متطلباتهم ر يف الوصول إل السوق المح يل بصورة مبا رشة .
ً
يمثل العام الما يل  2021العام الثا ر ين لخدمات الوساطة حققت فيه ال رسكة نم ًوا ثابتا ر يف حجم األعمال إذ أصبحت
ي أفضل خمسة وسطاء عالمي ر
كريديت سويس العربية السعودية حال ًيا ب ر
ي ر يف المملكة بحصة سوقية تعادل %15
تمثل اجما يل تداوالت بقيمة  31.3مليار ريال سعودي خالل العام ،كما أسفرت اس رباتيجية االستثمار المستمر للتوسع
عرب إضافة منتجات جديدة عن نتائج إيجابية ،أدت لزيادة شيعة ر يف قيمة التداوالت والقدرة عل تقديم خدمات
ً
ً
لمجموعة واسعة من العمالء ،و تستمر خدمات الوساطة ر يف استهداف زيادة قاعدة العمالء محليا و دوليا.
يمثل استحداث مركز مقاصة األوراق المالية (مقاصة) خطوة مهمة وإيجابية نحو التطور المستمر ألسواق المال ريف
ُ
المملكة ،حيث تكرس اإلدارة جهودها لالستثمار ر يف التقنيات الالزمة لضمان حصول عمالء كريديت سويس العربية
السعودية عل أفضل تجربة.

 4حوكمة ال رسكة وإدارتها

يرى مجلس اإلدارة أن وجود إطار فعال للحوكمة يتما رش مع متطلبات هيئة السوق المالية و معايب كريديت سويس
ً
العالمية أمر رضوري لإلدارة والرقابة الفعالة .وتحقيقا لذلك ،يو يل مجلس اإلدارة أقىص قدر من االهتمام لمعايب
الحوكمة وأفضل الممارسات سع ًيا لتعزيز الشفافية وحماية مصالح المالك والعمالء.
يتألف مجلس إدارة ال رسكة من ستة أعضاء من بينهم أربعة أعضاء يمثلون كريديت سويس ايه يرج .وخالل العام
الما يل  ،2021تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة بعد استقالة أربعة أعضاء وانضمام أربعة أعضاء جدد إل مجلس إدارة
كريديت سويس العربية السعودية ،كالتا يل:
الرقم
التسلس يل
1

أعضاء المجلس
المستقيل ر
ي
مهدي كاتبه

أعضاء المجلس الجدد
م
د /.وليد سليمان أبان ي

الصفة الرسمية للعضو الجديد
رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل
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الصفة الرسمية للعضو الجديد

2

هدى الغصن

طارق النعيم

عضو مستقل ورئيس لجنة المراجعة

3

سعد عسبان

جبهارد لوهمان

عضو مجلس إدارة غب تنفيذي

4

خالد الغامدي

ماجد القويز

عضو مجلس إدارة غب تنفيذي

ي المناسب ر
بدأ العمل عل إعادة تشكيل مجلس اإلدارة بمقابلة المرشح ر
ي وأخذ الموافقات الداخلية خالل العام
الما يل  ،2021وتم االنتهاء منه ر يف يناير  2022بعد الحصول عل موافقة هيئة السوق المالية.
تنبثق لجنة المراجعة عن مجلس اإلدارة حيث ي رسف المجلس عل أعمالها لضمان االستقاللية.
 1-4هيكل الحوكمة واللجان

أعضاء مجلس اإلدارة
يتألف مجلس اإلدارة بتاري خ  31ديسمرب  2021من األعضاء التالية أسماؤهم:
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األعضاء

م
د /.وليد أبان ي

المنصب

رئيس مجلس إدارة –
عضو مجلس إدارة مستقل

برونو ضاهر

نائب الرئيس –
عضو مجلس
إدارة غب
تنفيذي

محمد حجازي

عضو مجلس
إدارة
غب تنفيذي

د .طارق النعيم

عضو مجلس
إدارة مستقل

هاتف
فاكس
رخصة هيئة السوق المالية رقم
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عضوية ر يف مجالس إدارة أخرى
يتول حال ًيا رئاسة المركز السعودي للتحكيم
التجاري ،وكذلك رئاسة ما ي يل:
• روافد الجود ،المملكة العربية السعودية
ر
م الصناعية ،المملكة العربية
• شكة أبان ي
السعودية
• رشكة صناعات العزل العربية (عوازل)،
المملكة العربية السعودية
عضو مجلس إدارة:
• رشكة سوليدير إن ربناشيونال ،د ر ين
• بلتون جيمز إيكوي ر يت ،مرص
عضو مجلس إدارة:
• كريديت سويس لبنان
• كريديت سويس قطر
كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لل رسق
ج،
األوسط و تركيا و أفريقيا بكريديت سويس ايه ر ي
د ر ين
عضو مجلس إدارة:
• كريديت سويس قطر
• كريديت سويس تركيا
• افانتكم كابيتال مانجمنت ،قطر
كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات
لل رسق األوسط و تركيا و أفريقيا بكريديت سويس
ج ،د ر ين
ايه ر ي
نائب رئيس مجلس إدارة:
• رشكة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)
التابعة لمجموعة تداول السعودية،
المملكة العربية السعودية
• بيان للمعلومات االئتمانية ،المملكة
العربية السعودية
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عضوية ر يف مجالس إدارة أخرى

المنصب

• العالمية للتأم ر
ي ( رشكة مدرجة ر يف السوق
السعودي) ،المملكة العربية السعودية
عضو مجلس إدارة لدى رشكة العرض المتقن،
المملكة العربية السعودية
ماجد القويز

عضو مجلس
إدارة
غب تنفيذي

جبهارد لوهمان

عضو مجلس
إدارة
غب تنفيذي

ج ،فرع
الرئيس التنفيذي لكريديت سويس ايه ر ي
الرياض
• عضو بلجنة اإلدارة لقطاع إدارة ال ربوات
ج،
العالمية  -كريديت سويس ايه ر ي
سويسا
• الرئيس التنفيذي للمالية لقطاع إدارة
ال ربوات العالمية – كريديت سويس ايه
ج ،سويسا
ر ي

عقد المجلس خالل عام  2021اجتما ًعا واح ًدا ،فيما ي يل سجل الحضور:
األعضاء
مهدي كاتبه
هدى الغصن
برونو ضاهر
محمد حجازي
ماجد القويز
سعد عسبان

االجتماع األول  27أبريل 2021
√
√
√
√
√
√

كان من المقرر عقد االجتماع الثا رن لمجلس اإلدارة رف ديسمرب  ،2021ولكن تم تأجيله إل تاري خ فرباير  2022لح ر
ي
ي
يً
ر
االنتهاء من تسجيل أعضاء المجلس المنضمي حديثا لدى هيئة السوق المالية ،حيث بلغت هيئة السوق المالية
بذلك بتاري خ  16ديسمرب  .2021وتعوي ًضا عن عدم عقد اجتماع ر
ي خالل العام الما يل  2021سيسع المجلس عقد
 3اجتماعات خالل العام الما يل  ،2022عقد أولها ر يف فرباير .2022
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لجنة المراجعة
تتبع لجنة المراجعة مبا رشة مجلس اإلدارة ،وتعقد اجتماع ر
ي بحد أد رن خالل العام ،وتتألف من ثالثة أعضاء بما ريف
ي والمستقل ر
ذلك أعضاء مجلس اإلدارة غب التنفيذي ر
ي وأعضاء من خارج المجلس.
تقوم اللجنة بمراجعة التقارير المالية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والرقابة المالية ،و تعزز استقاللية وظيفة
المراجعة الداخلية لل رسكة ،وت رسف عل أدائها ،إضافة إل مراقبة فاعلية مراجع الحسابات الخار يرج.
تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة خالل  ،2021كالتا يل:
الرقم
التسلس يل

عضو اللجنة المستقيل

عضو اللجنة الجديد

الصفة الرسمية للعضو
الجديد

1

ي اس ر
ي تابت

د .طارق النعيم

رئيس لجنة المراجعة وعضو
مجلس إدارة مستقل

2

مهدي كاتبه

أحمد السحة

نائب الرئيس التنفيذي
للعمليات لل رسق األوسط و
تركيا و أفريقيا بكريديت
ج ،د ر ين
سويس ايه ر ي

تتألف لجنة المراجعة الحالية من األعضاء التالية أسماؤهم:
* د .طارق النعيم (رئيس)
* محمد حجازي (عضو)
* أحمد السحة (عضو)
ً
ً
ه ر يف  31ديسمرب  2021وفق اآل ر ين:
عقدت لجنة المراجعة اجتماعا وحيدا خالل العام المنت ي
أعضاء اللجنة
مهدي كاتبه
ي اس ر
ي تابت
محمد حجازي

االجتماع األول  21أبريل 2021
√
√
√
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كان من المقرر عقد االجتماع الثا رن للجنة رف ديسمرب  ،2021ولكن تم تأجيله إل تاري خ فرباير  2022لح ر
ي االنتهاء
ي
ر ي ً
ي حديثا لدى هيئة السوق المالية ،حيث بلغت هيئة السوق المالية بذلك
من تسجيل أعضاء المجلس المنضم
يبتار خ  16ديسمرب  .2021وتعوي ًضا عن عدم عقد اجتماع ر
ي خالل العام الما يل  2021ستسع اللجنة عقد 3
اجتماعات خالل العام الما يل  ،2022عقد أولها ر يف فرباير .2022

 5إدارة المخاطر
تعد إدارة المخاطر جز ًءا أساس ًيا من أعمال كريديت سويس العربية السعودية .إضافة إل النهج العم يل المتبع ،تقوم
ر
ع بأهميتها عل مختلف مستويات اإلدارة
إدارة المخاطر عل مفهوم إرساء ثقافة إدارة المخاطر وتعزيزها ونس الو ي
ر يف ال رسكة .تتبع ال رسكة نه ًجا منضب ًطا من خالل وضع مجموعة من السياسات واإلجراءات المطبقة عل كافة أنشطتها
مدعومة ،بشكل عام ،بإطار عمل مناسب إلدارة هذه األنشطة ومراقبتها ،كما تتخذ ال رسكة بانتظام خطوات منهجية
ً
لتحديد ومراقبة ورصد اإلبالغ عن المخاطر ال ر يت تواجه ال رسكة أو قد تواجهها وفقا لطبيعة كل نشاط تقوم به ال رسكة
ونوعه ،وذلك ضمن إطار دليل السياسات الخاصة بكريديت سويس العربية السعودية
إطار تقبل المخاطر
تتمثل إحدى الوظائف الرئيسة إلطار تقبل المخاطر ر يف تكييف مستوى تقبل المخاطر الذي تحدده كريديت سويس
ايه يرج وإدارة تقبل المخاطر التابعة لكريديت سويس العربية السعودية مع مستويات المخاطر المرتبطة بخطط
األعمال القائمة ر يف المملكة من خالل كريديت سويس العربية السعودية وكافة إداراتها وأبعادها التنظيمية وضمان
التوافق مع الخطط المالية والرأسمالية لل رسكة.
ً
تحقيقا لذلك ،تعتمد معايب مستويات القدرة عل تقبل المخاطر ال ر يت تطبقها كريديت سويس العربية السعودية عل
تطبيق معايب المخاطر الدولية المستخدمة لدى كريديت سويس ايه يرج.
اس رباتيجيات إدارة المخاطر
ترتبط اس رباتيجية إدارة المخاطر وتتوافق مع اس رباتيجية األعمال ،و من أجل تب ر يت اس رباتيجية إدارة المخاطر ،ي يع
مجلس اإلدارة رضورة وجود مستوى مع ر
ي من المخاطر من خالل المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء .تتمثل
المخاطر الرئيسة ر يف مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل .تهدف كريديت سويس
العربية السعودية إل التخفيف من المخاطر ال ر يت قد تعيق تنفيذ اس رباتيجية أعمال ال رسكة و /أو تحقيق اإليرادات.
يرد فيما ي يل المبادئ األساسية الس رباتيجيات كريديت سويس العربية السعودية:
-

يستند مفهوم تقبل المخاطر إل إطار محدد لتحمل المخاطر ،حيث يتما رش العائد /الرب ح المتوقع مع
المخاطر المحتملة ،ب رسط أن يكون هناك زيادة ر يف القيمة عل المدى الطويل .ال تع ر ربم كريديت سويس
العربية السعودية تحمل المخاطر دون تحقيق عوائد وأرباح.
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 لن يتم تحمل المخاطر إال بالقدر الذي يتفق مع األهداف االس رباتيجية لكريديت سويس العربية السعوديةواألهداف االس رباتيجية لمجموعة كريديت سويس واس رباتيجية تنفيذ األعمال .ال يجوز تحمل المخاطر
إال بعد التأ كد من تمتع كريديت سويس العربية السعودية بالخربة والموارد الب رسية بجانب العمليات
الالزمة إلدارة تلك المخاطر.
 حدد هامش مقبول للمخاطر ،عل أن يتوافق مع الموارد والقدرات الحالية لكريديت سويس العربيةالسعودية الستيعاب أعل مستوى من المخاطر دون إعاقة اس رباتيجية األعمال.
ً
 ترصد مستويات المخاطر ومستويات هامش المخاطر باستمرار ،وتعدل خطط األعمال وفقا لذلك لتظلضمن نطاق هذه الحدود.
أهداف اس رباتيجية المخاطر
تمتثل أنشطة األعمال ال ر يت تنطوي عل مخاطر ألهداف اس رباتيجية المخاطر التالية ال ر يت اعتمدها مجلس اإلدارة:
-

-

-

-

-

-

كفاية رأس المال :يجب الحفاظ عل مستويات رأس مال كافية إلبقاء رأس المال ر يف مستوى أعل من
الحد األد رن لمتطلبات كفاية رأس المال وحاالت اإلجهاد الرأسما يل .يرصد حجم رأس المال المتاح
ومحفظة المخاطر باستمرار لضمان استيفاء التصنيف االئتما ر ين ال ر يت تستهدفه ال رسكة.
استقرار األرباح :يدعم هذا الهدف قدرات المجموعة عل تحقيق األهداف المالية المرصح بها عندما
تحقق ال رسكة األم األهداف المالية ر يف ظل الظروف العادية وأثناء التخفيف من تقلبات األرباح ،إذ يعد
تحقيق أهداف الرب ح المعلنة خارج ًيا بمثابة المحرك الرئيس للتصنيفات االئتمانية وأسعار األسهم
وتوصيات المحلل ر
ي.
مخاطر السيولة المالية :تدار مخاطر السيولة وتمويلها من خالل االحتفاظ بأموال كافية الستيفاء كافة
االل ر ربامات التعاقدية والعاجلة والتنظيمية فيما يخص األعمال المعتادة وخالل ف ربات مستويات السيولة
الحرجة.
إطار المخاطر والمخاطر المؤسسية :يهدف إل ضمان استدامة األداء من خالل اإلدارة السليمة إلطار
المخاطر والمخاطر المؤسسية ،بما ر يف ذلك مخاطر التشغيل ومخاطر عدم االمتثال والمخاطر غب المالية
األخرى خالل تنفيذ العمليات اليومية واس رباتيجية العمليات المستقبلية.
مخاطر عدم التنوع (ال ربك رب) :تهدف إل التحكم بشكل استبا ر يف بجوانب عدم التنوع داخل مركز المخاطر
أو اإليرادات ال ر يت تمثل خط ًرا جوهر ًيا عل كفاية رأس المال عل مستوى ال رسكة واستقرار األرباح مع
الحفاظ عل قاعدة تمويل متنوعة.
التخفيف من المخاطر المتعلقة بالسمعة التجارية :تهدف إل تجنب أي عملية أو معاملة أو عالقة مع
أي عميل قد ينشأ عنها مخاطر غب مقبولة تؤثر عل السمعة التجارية.
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 مخاطر السلوك :تهدف إل إدارة وتخفيف المخاطر الناشئة عن السلوك غب المقبول من جانب موظ ريفً
ً
ال رسكة أو ممثليها أو ما شابه ،ما قد ي ربك انطباعا سلبيا فيما يتعلق بالمسائل المالية أو غب المالية أو سمعة
العمالء أو الموظف ر
ي أو البنك أو ال رسكة أو نزاهة األسواق.
ي ال رسكات :تهدف إل التحكم بالمخاطر القائمة ما ب ر
 مخاطر ما ب ري ال رسكات ،وال ر يت قد يكون لها تأثب
محتمل عل كفاية رأس مال ال رسكة األم أو المجموعة أو مخاطر السيولة أو مخاطر عدم التنوع (ال ربكز).
تشكل هذه األهداف مبادئ رئيسة تنطبق عل مستوى ال رسكة بالكامل .تحدد أهداف المخاطر ،عند ال ررصورة،
وتعدل االس رباتيجية حسب فئات المخاطر سنو ًيا كجزء من التقرير السنوي الذي يستعرض مدى تحمل المخاطر.

 6األداء الما يل وتقرير مراجع الحسابات القانو ر ين
يرد فيما ي يل األداء الما يل لعام  2021والتغبات المدخلة عل المؤ رشات الرئيسة:
اإليرادات:
بلغت إيرادات العام الما يل  64.9 ،2021مليون ريال سعوي ،مقارنة بمبلغ  34.0مليون ريال سعودي ر يف العام الما يل
 ،2020بزيادة تقدر بحوا يل  ، %91و يعود ذلك إل ارتفاع اإليرادات الناتجة عن عمليات الوساطة و رسوم الحفظ،
حيث ارتفعت ايرادات خدمات الوساطة بنسبة  %31عل أساس سنوي لتصل إل  23.2مليون ريال سعودي مقارنة
بمبلغ  17.7مليون ريال سعودي ر يف عام  ،2020بينما ارتفعت رسوم الحفظ بنسبة  %261لتبلغ  31.4مليون ريال
سعودي مقارنة بمبلغ  8.7مليون ريال سعودي رف عام  .2020رف ح ر
ي بلغت إيرادات خدمات ال ربتيب وتقديم
ي
ي
االستشارات  7.7مليون ريال سعودي ،مقارنة بمبلغ  2.5مليون ريال سعودي ر يف عام  .2020وقد انخفضت إيرادات
االستثمارات السائلة لتبلغ  2.5مليون ريال سعودي ،مقارنة بمبلغ  5.2ريال سعودي ر يف عام  ،2020و يرجع ذلك إل
انخفاض معدل الفائدة خالل العام.
المرصوفات التشغيلية
ر
ر
ر
تتضمن مرصوفات رواتب واستحقاقات الموظفي وال يت انخفضت بمعدل  %44عل اساس سنوي يف  2021لتبلغ
 18.9مليون ريال سعودي مقارنة ب  34.0مليون ريال سعودي للسنه  ، 2020و يعزى ذلك ال االنخفاض ر يف عدد
الموظف ر
ي والتكاليف المرتبطة بذلك ،مع استثناء تكاليف دعم موظ ر يف كريديت سويس ايه يرج – فرع الرياض للعام
ً
 2020ال رت بلغت  4.9مليون ريال سعودي وفقا التفاقيات الخدمات ب ر
ي ال رسكة و الفرع.
ي
المرصوفات التشغيلية األخرى:
بلغت المرصوفات التشغيلية األخرى  26.0مليون ريال سعودي لعام  2021مقارنة ب  24.6مليون ريال سعودي
لعام  2020بارتفاع  ،%6مع استثناء مبلغ  4.9مليون ريال الذي يمثل تكاليف موظ ر يف كريديت سويس ايه يرج – فرع
ً
الرياض لعام  2020وف ًقا التفاقيات الخدمات ب ر
ي ال رسكة و الفرع ،نظرا لجهود خفض التكاليف ،انخفض إجمايل
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التكلفة األساسية لل رسكة ليصل إل  44.9مليون ريال سعودي لعام  2021مقارنة ب  58.6مليون ريال سعودي لعام
 ،2020رغم الزيادة الملموسة ر يف اإليرادات مثل رسوم الوساطة والحفظ.
صا ر يف الرب ح /الخسارة قبل اقتطاع ال ررصيبة
بالنسبة لعام  ، 2021سجلت كريديت سويس العربية السعودية رب ًحا قبل ال ررصيبة قدره  20.0مليون ريال مقابل
خسارة قدرها  24.7مليون ريال للسنة المالية  ، 2020أي زيادة ر يف األرباح بنسبة  ٪181عل أساس سنوي.
يوضح الجدول أدناه البيانات المالية الرئيسية للف ربة ما ب ر
ي عام  2017و:2021
البند
(مليون ريال سعودي)

العام الما يل
2017
(مدقق)

العام الما يل
2018
(مدقق)

العام الما يل
2019
(مدقق)

العام الما يل
2020
(مدقق)

العام الما يل
2021
(مدقق)

النقدية واألصول المتداولة

378.0

341.6

509.5

574.4

428.1

األصول غب المتداولة

3.0

2.8

6.8

4.6

5.0

إجما يل األصول

381.0

344.4

516.3

579.0

433.1

الخصوم المتداولة

2.0

2.0

85.1

173.1

13.5

الخصوم غب المتداولة

4.4

3.6

8.1

7.5

4.5

إجما يل الخصوم
صا رف حقوق المساهم ر
ي
ي

6.4

5.6

93.2

180.6

18.1

374.6

338.8

423.1

398.4

415.0

إجما يل الخصوم وحقوق
المساهم ر
ي

381.0

344.4

516.3

579.0

433.1

إجما يل اإليرادات

5.3

8.5

31.2

34.0

64.9

59.0

58.6

44.9

)(27.8

)(24.6

20.0

()27.8

()24.6

*16.3

إجما يل النفقات
ر
)(36.5
صا يف الرب ح( /الخسارة) قبل ال ررصائب )(28.0
صا ر يف الرب ح( /الخسارة)
()36.5
()28.0
*بعد خصم رضيبة الدخل البالغة  3.7مليون ريال سعودي.

33.3

45.0

تقرير مراجع الحسابات القانو رين
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 7المراجعة الداخلية
أجرت هيئة السوق المالية ر يف عام  2020تغيبات عل الئحة األشخاص المرخص لهم والمتطلبات الخاصة بإجراء
ً
المراجعة الداخلية (راجع المادة  - 62أ) ،حيث خفضت وتبة المراجعة الداخلية من مرة سنويا إل مرة كل ثالث
سنوات.
تماش ًيا مع تلك التوجيهات ،عمل فريق المراجعة الداخلية لدى كريديت سويس العربية السعودية ومجموعة
ً
كريديت سويس عل تغيب وتبة المراجعة الداخلية لتصبح مرة واحدة كل ثالث ( )3سنوات أو أ ك رب استنادا إل نتيجة
تقييم المخاطر الذي أعده فريق المراجعة الداخلية ،كما تم تحديث اتفاقية مستوى الخدمة بموجب ذلك و مراجعتها
و توقيعها.
و رف ح ر
ي اتخذت اإلدارة تدابب لإل رشاف الفعال عل قسم خدمات الوساطة ،إال أن تلك اإلجراءات و التدابب لم تؤطر
ي
بصورة كافية ،حيث أشار تقرير فريق المراجعة الداخلية ال رضورة تعزيز الرقابة عل التداوالت الشخصية للعامل ر
ي
ر
ر
ع إدارة ال ربوات العالمية والخدمات المرصفية االستثمارية فيما يتعلق بالتقييم الدوري
يف القسم ،والتعاون بي قطا ي
ي المعني ر
لموظفيه ،و أشار التقرير ال أن عدم مشاركة جميع الم رسفي ر
ي أدى ال بعض القصور ر يف اال رشاف عل القسم،
حيث شمل إطار عمل القسم منتجات غب مالئمة للسوق السعودي مع قصور ألية رصد التجاوزات ضمن االطار
العام العمال القسم.
نفذت اإلدارة تدابب تصحيحية لمعالجة ماسبق وسعت لتحييد المخاطر المذكورة ،و يع ر ربم فريق المراجعة الداخلية
التحقق من مدى كفاية تلك االجراءات و التداببالتصحيحية لبعض ماذكر ر يف مذكرة المراقبة المستمرة للمخاطر (CR-
.)2021-31
باإلضافة إل ذلك  ،تم مراجعة االجراءات المتعلقة بعمليات األرباح والخسائر وتحديد مخزون القيمة العادلة و نتج
عن ذلك رضورة رفع مستوى ضوابط تحديد ومراقبة مخزون القيمة العادلة لضمان اكتمال ودقة السجالت المالية؛
وعملية التحقق من األسعار المستقلة ال ر يت تشمل مخزون القيمة العادلة ونموذج إدارة السجالت المحاسبية المرتبطة
بذلك لضمان توافق العمليات مع السياسات الداخلية (سياسة التحقق من األسعار المستقلة ( )P-23012وسياسة
إدارة السجالت المحاسبية ) ،)(P-00053كمايتعاون فريق المراجعة الداخلية مع اإلدارة بصورة مبا رشة ويب رف عل
م والتطورات الجوهرية المتعلقة بال رسكة.
اطالع بالتغيبات الجارية عل اإلطار التنظي ي

 8تعهد لجنة المراجعة
تضمن لجنة المراجعة للمساهم ر
ي واألطراف المعنية األخرى عل حد علمها ومن جميع الجوانب المادية ما ي يل:
-

االحتفاظ بدفاتر حسابات مناسبة
سالمة نظام الضوابط الداخلية من حيث التصميم وتطبيقه عل نحو فعال
18
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عدم وجود دليل يشب إل عدم قدرة ال رسكة عل استمرار أنشطتها

تؤكد لجنة المراجعة عل كفاية الضوابط الداخلية وفاعليتها فيما يتعلق بالجوانب الواردة أعاله.

 9العقوبات والجزاءات القانونية
أصدرت هيئة السوق المالية مالحظات بشأن تقرير مجلس اإلدارة عن العام الما يل  2020الصادر عن كريديت سويس
العربية السعودية ،وكذلك بشأن التأخر ر يف تقديم "تقرير أموال العمالء" عن العام الما يل  ،2020حيث تم اتخاذ
ً
التدابب الالزمة تفاديا لحدوث ذلك مستقبًل .ولم تفرض هيئة السوق المالية أي غرامات عل ال رسكة خالل عام
.2021

 10إفصاحات األطراف ذات العالقة
ً
وفقا للتعديالت األخبة المدخلة عل لوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بتقرير مجلس اإلدارة عل النحو المنصوص
عليه ر يف الملحق  ،1-6أدناة بيان إفصاحات األطراف ذات العالقة :
-

-

-

ليس لدى كريديت سويس العربية السعودية أي رشكات تابعة بالمع رت المقصود ر يف التعريف الوارد ر يف الملحق -6
( 1البند .)4
ي التنفيذين أو أقارب هم مالك ر
ال يعد أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المسؤول ر
ي مستفيدين ألي مصلحة أو
أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب ر يف أسهم أو أدوات دين كريديت سويس العربية السعودية أو رشكاتها التابعة
بالمع رت المقصود ر يف التعريف الوارد ر يف الملحق ( 1-6البند .)16
لم تجر أي معاملة ب ر
ي كريديت سويس العربية السعودية وشخص ذي صلة بالمع رت المقصود ر يف التعريف الوارد
ر يف الملحق ( 1-6البند  .)18شملت القوائم المالية المدققة للعام الما يل  2021بيان بالتعامالت مع األطراف
ذات العالقة( ،وال ر يت قدمت إل هيئة السوق المالية بصورة مستقلة).
َ َ
ليست هناك أي أعمال أو معامالت عقدتها كريديت سويس العربية السعودية شكل أحد أعضاء مجلس إدارتها
ً
أو كبار مسؤوليها التنفيذي ر
ي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم طرفا بها أو مصلحة ،بالمع رت المقصود ريف
التعريف الوارد ر يف الملحق ( 6-1البند .)19

 11اإلفصاحات األخرى
بنهاية ديسمرب  ،2021لم يكن مستح ًقا عل الش ركة أي قروض ،ويبلغ مجموع الخصوم 18.1مليون ريال سعود ًيا.
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 12مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا :
أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذي ر
ي

البيان

أعضاء مجلس اإلدارة
المستقل ر
ي

أعضاء مجلس اإلدارة
غب التنفيذي ر
ي

بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

-

-

15،000.00

بدل حضور جلسات لجان

-

-

-

المكافآت الدورية والسنوية

-

-

176،440.00

الخطط التحف ربية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي
191،440.00
المجموع
ي و غب التنفيذي ر
اليتل رف أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي ر
ي أي مقابل أو تعويض لحضورهم جلسات المجلس و ذلك
بصفتهم موظف ر
ي لدى كريديت سويس العربية السعودية أو كريديت سويس أي يرج.
-

-

-

البيان

ي التنفيذي ر
كبار المسؤول ر
ي ( )5الذين حصلوا عل أعل المكافآت أو
التعويضات ،باإلضافة إل الرئيس التنفيذي والمدير الما يل

الرواتب واألجور

5،323،870.39

البدالت

2،281،658.48

المكافآت الدورية والسنوية

1،085،415.44

الخطط التحف ربية
العموالت
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي
المجموع

8،690،944.31

المكافآت والتعويضات :لم يتنازل أي عضو من أعضاء مجلس كريديت سويس السعودية العربية أو كبار
ي التنفيذي ر
المسؤول ر
ي عن أي مكافآت أو تعويضات.
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